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RECURSOS HUMANOS 

PORTARIA Nº 034/2018 Dispõe sobre concessão de conversão em espécie de licença prêmio a servidor público.A Prefeita de 
Córrego Fundo - MG, usando da atribuição que lhe confere a Lei Orgânica do Município, em seu artigo 91, inciso II, letra a, 
RESOLVE:Art. 1º - CONCEDER, a servidora Eliamar Geralda da Silva, efetiva no cargo de Auxiliar de farmácia, portadora do 
RG nº MG-13.033.541, inscrita no CPF sob o nº 045.080.596-43, a conversão em espécie de 09 (nove) meses de Licença – 
Prêmio, com remuneração do cargo efetivo, de acordo com o artigo 96, da Lei Complementar 021/2.010, a serem saldados em 
folhas de pagamento do meses de março, maio, julho, setembro, novembro de 2018 e janeiro, março, maio, julho de 2019.Art. 
2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua Publicação.REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.Córrego Fundo, 02 
de março de 2018.Érica Maria Leão Costa Prefeita. 

PORTARIA Nº 035/2018 Dispõe sobre a concessão de Licença Premio a Servidor Público.  A Prefeita de Córrego Fundo - MG, 
usando da atribuição que lhe confere a Lei Orgânica do Município, em seu artigo 91, inciso II, letra a, RESOLVE:Art. 1º - Conceder 
01 (um) mês de Licença Prêmio, a Servidora Floreni Costa e Silva, Cantineira, portadora do RG nº M-6.675.273, inscrita no CPF 
sob o nº 908.900.866-72, com remuneração do cargo efetivo, de acordo com o artigo 107 da Lei Complementar 022/2.010, no 
período de 17 de março 2018 a 15 de abril de 2018.Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua Publicação.REGISTRE 
-SE PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.Córrego Fundo, 02 de março de 2.018.Érica Maria Leão Costa Prefeita.  

PORTARIA Nº 036/2018 Dispõe sobre o ajustamento funcional a servidor público.A Prefeita de Córrego Fundo - MG, usando da 
atribuição que lhe confere a Lei Orgânica do Município, em seu artigo 91, inciso II, letra a, RESOLVE:Art. 1º - CONCEDER, à 
servidora Liliane Cristina Silva portadora do RG MG-14.084.067, inscrita no CPF sob o nº 075.143.376-44, Professora PEB I, 
ajustamento funcional de acordo com o art. 46 A, da Lei Complementar nº 022/2.010, por decisão médica, pois se encontra inapta 
para exercer o cargo acima citado, de acordo com relatório ratificado pelo médico do trabalho, a partir do dia 05 de março de 
2.018. Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua Publicação.REGISTRE–SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.Córrego 
Fundo, 02 de março de 2.018.Érica Maria Leão Costa Prefeita.  

PORTARIA Nº 037/2018 Dispõe sobre a nomeação interina de servidor público para fins de substituição. A Prefeita de Córrego 
Fundo - MG, usando da atribuição que lhe confere a Lei Orgânica do Município, em seu artigo 91, inciso II, letra a, RESOLVE:Art. 
1º - NOMEAR, interinamente, sem ônus para o Município, o Secretário Municipal Marco Armstrong de Araújo  portador do RG nº 
MG-4.001.572, inscrito no CPF sob o nº 806.394.706-10, para exercer também, as funções do cargo de Secretário Municipal de 
Políticas Sociais, no período de 05 de março de 2018 a 24 de março de 2018, em virtude do gozo de férias regulamentares do 
Secretário titular do cargo.Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.REGISTRE–SE, PUBLIQUE-SE E 
CUMPRA-SE.Córrego Fundo, 02 de março de 2018.Érica Maria Leão Costa Prefeita. 

PORTARIA Nº 038/2018Dispõe sobre concessão de conversão em espécie de licença prêmio a servidor público.A Prefeita de 
Córrego Fundo - MG, usando da atribuição que lhe confere a Lei Orgânica do Município, em seu artigo 91, inciso II, letra a, 
RESOLVE:Art. 1º - CONCEDER, ao servidor Roberto Junio Ferreira, efetivo no cargo de Bombeiro, portador do RG nº MG-
9.166.823, inscrito no CPF sob o nº 008.346.356-90, a conversão em espécie de 03 (três) meses de Licença – Prêmio, com 
remuneração do cargo efetivo, de acordo com o artigo 96, da Lei Complementar 021/2.010, a serem saldados em folhas de 
pagamento do meses de março, abril e maio de 2018.Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua Publicação.REGISTRE-
SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.Córrego Fundo, 02 de março de 2018.Érica Maria Leão Costa Prefeita. 

PORTARIA Nº 039/2018Dispõe sobre a concessão de licença para tratar de interesses particulares a Servidor Público.  A Prefeita 
de Córrego Fundo - MG, usando da atribuição que lhe confere a Lei Orgânica do Município, em seu artigo 91, inciso II, letra a, 
RESOLVE:Art. 1º - PRORROGAR, por mais 01 (um) ano, a licença para tratar de interesses particulares, sem remuneração, 
concedida a servidora Leila Fagundes Silva portadora do RG M-3.803.980, inscrita no CPF sob o nº 705.502.206-15, efetiva no 
cargo de Psicóloga, de acordo com o disposto no artigo 93, da Lei Complementar Municipal nº 021/2010 (Estatuto dos Servidores 
Públicos do Município de Córrego Fundo), no período de 06 de março de 2018 a 05 março de 2019.Art. 2º - Esta Portaria entra 
em vigor na data de sua Publicação.REGISTRE–SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.Córrego Fundo, 02 de março de 2018.Érica 
Maria Leão Costa Prefeita. 

PORTARIA Nº 040/2018 Dispõe sobre a nomeação interina de servidor público para fins de substituição.A Prefeita de Córrego 
Fundo - MG, usando da atribuição que lhe confere a Lei Orgânica do Município, em seu artigo 91, inciso II, letra a, RESOLVE:Art. 
1º - NOMEAR, interinamente, sem ônus para o Município, o Secretário Municipal Marco Armstrong de Araújo  portador do RG nº 
MG-4.001.572, inscrito no CPF sob o nº 806.394.706-10, para exercer também, as funções do cargo de Secretário Municipal de 
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Saúde, no período de 07 de março de 2018 a 21 de março de 2018, em virtude do gozo de férias regulamentares da Secretária 
titular do cargo.Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. REGISTRE–SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-
SE.Córrego Fundo, 06 de março de 2018.Érica Maria Leão Costa Prefeita. 

_____________________________________________________________________________________________________  

Extrato de Contrato Administrativo de Prestação Temporária de Serviços de Excepcional Interesse Público nº 033/2018 
Contratante:  Município de Córrego Fundo Contratada: Sueli Maria da Cruz Objeto: Constitui objeto do presente 
Contrato Administrativo a prestação temporária de serviços de excepcional interesse público pela CONTRATADA, na função de 
Monitora de aluno, tendo em vista, a necessidade da continuidade da prestação do serviço público.Valor:  R$ 937,00 
(novecentos e trinta e sete reais) acrescidos da complementação do salário mínimo no valor de R$ 17,00 (dezessete reais) 
mensalmente.Vigência: 04 (quatro) meses e 13 (treze) dias, no período de 1º (primeiro) de março de 2.018 a 13 de julho de 
2.018, com uma jornada semanal de 40 (quarenta) horas. Córrego Fundo, 1º (primeiro) de março de 2018.Érica Maria Leão Costa 
Prefeita . 

Extrato de Contrato Administrativo de Prestação Temporária de Serviços de Excepcional Interesse Público nº 034/2018 
Contratante:  Município de Córrego Fundo Contratada: Mariana Lima Souto Objeto:  Constitui objeto do presente 
Contrato Administrativo a prestação temporária de serviços de excepcional interesse público pela CONTRATADA, na função de 
Médica de Saúde da Família, tendo em vista, o afastamento do servidor titular do cargo, Marcelo Henrique Oliveira Amarante, 
em virtude de licença para tratar de interesses particulares.Valor:   R$ 8.492,92 (oito mil, quatrocentos e noventa e 
dois reais e noventa e dois centavos) mensalmente. Integra o valor do Contrato o adicional de insalubridade e grau 
médio.Vigência: 04 (quatro) meses e 27 (vinte e sete) dias, no período de 05 de março de 2.018 a 31 de julho de 2.018, 
com uma jornada semanal de 40 (quarenta) horas. Córrego Fundo, 05 de março de 2018.Érica Maria Leão CostaPrefeita. 

EXTRATO DE RESCISÃO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇAO TEMPORARIA DE SERVIÇOS DE 
EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO Nº 009/2018 Contratante: Município de Córrego Fundo Contratada:Andreia da 
Consolação Silva Leal Objeto:  Rescindir, a partir do dia 1º (primeiro) de março de 2018, o Contrato Administrativo de Prestação 
Temporária de Serviços de Excepcional Interesse Público nº 009/2018, o qual foi firmado em 07 de fevereiro de 2018, cujo objeto 
é a prestação de serviços na função de Zeladora escolar, sem que isso importe em ônus para quaisquer das partes.Publique-
seCórrego Fundo, 28 de fevereiro de 2018.Érica Maria Leão CostaPrefeita . 

Extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo de Prestação Temporária de Serviços de Excepcional Interesse 
Público nº 048/2017 Contratante: Município de Córrego Fundo Contratada: Junia Aparecida da Silva  Objeto: 
 Prorrogar a vigência do Contrato Administrativo firmado em 04 de setembro de 2017, por mais 01 (um) ano, a partir do dia 04 de 
março de 2018 a 03 de março de 2019, tendo em vista, a necessidade da continuidade da prestação do serviço público, na 
função de Agente de saúde pública, no combate a endemias. Permanecem inalteradas as demais clausulas e condições 
presentes no contrato primitivo. Publique-se Córrego Fundo, 02 de março de 2.018 . Érica Maria Leão Costa Prefeita. 
_____________________________________________________________________________________________________ 

Extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo de Prestação Temporária de Serviços de Excepcional Interesse 
Público nº 008/2018 Contratante: Município de Córrego Fundo Contratada: Adriana Veloso Parreira Objeto: 
 CLÁUSULA PRIMEIRA – Prorrogar a vigência do Contrato Administrativo firmado em 05 de fevereiro de 2018, por mais 01 (um) 
ano, a partir do dia 06 de março de 2018 a 05 de março de 2019, tendo em vista, a continuidade do afastamento da servidora 
titular do cargo, Leila Fagundes Silva, em virtude de licença para tratar de interesses particulares e a necessidade da continuidade 
da prestação do serviço público.CLAUSULA SEGUNDA – Inserir o item 5.1.3 na clausula quinta e acrescentar clausula oitava 
ao contrato primitivo, com as seguintes redações:5.1.3 – por iniciativa do Contratante ou da Contratada, comunicado com a 
antecedência mínima de 30 (trinta) dias.CLAUSULA OITAVA: Das penalidades A inobservância do prazo previsto no item 5.1.3 
ensejará multa, no valor equivalente a um mês de vencimento do servidor, sem prejuízo de perdas e danos 
apurados.Permanecem inalteradas as demais clausulas e condições presentes no contrato primitivo. Publique-se Córrego Fundo, 
05 de março de 2.018.Érica Maria Leão Costa Prefeita. 
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